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Wat leuk dat je meedoet aan de Thuis Bruis Quiz! Deze quiz is gemaakt voor iedere 
Hoornaarder en iedereen die zich met Hoornaar verbonden voelt.

Hoe het werkt
Meedoen is heel eenvoudig. De vragen en opgaven die volgen op de volgende pagina’s 
schreeuwen om antwoorden. Die kun je invullen op de bijgevoegde antwoordvellen. 
Bij sommige vragen helpen we je een beetje, door op het antwoordvel aan te geven uit 
hoeveel letters (en eventuele spaties) het antwoord bestaat. Kijk daar goed naar; dat 
privilege geven we namelijk niet bij de makkelijkste vragen.

Heb je alle vragen beantwoord? Pak dan het puzzelblad erbij. Volg de aanwijzingen en 
maak de zin waar we naar op zoek zijn. Nog een paar tips:

• Een spatie is geen ‘letter’ bij de letterpuzzel. Moet je dus op zoek naar de 3e letter in 
‘IK HOU VAN HOORNAAR’, dan moet je ‘H’ van ‘HOU’ hebben.

• Schrijf getallen uit. Dus niet ‘48’, maar ‘ACHTENVEERTIG’.
• ‘IJ’ is één letter.

Hulplijnen
Voor deze quiz is het niet nodig om de deur uit te gaan, maar een telefoon kan van pas 
komen. De kans is groot dat je een lijntje moet leggen met andere Hoornaarders om 
een bepaald antwoord te vinden. Besef wel: het kan ook je concurrent zijn...

Superronde
Op pagina 15 en 16 vind je de supperronde voor de fanatiekelingen, die los staat van de 
reguliere quiz. Het indienen van de antwoorden op deze vragen hoeft niet, maar het mag 
zeker! Je maakt dan kans op een extra waardebon.

Deadline en prijsuitreiking
Tot vanavond 20.00 uur kun je je zin indienen, via het formulier op oranjeverenigingirene.
nl of door te bellen met 06 82 01 94 69. Je maakt dan kans op een waardebon van Coop 
Hoornaar, Slagerij Bouter, Fijnproevertje of ‘t Hof van Hoornaar. De winnaars maken we 
diezelfde avond nog bekend via Facebook, Instagram en onze website.

Heel veel succes!

Het oranjebestuur

P.S. We horen graag van je of je het een leuke quiz vindt! Dat kan door een mailtje te sturen naar

info@oranjeverenigingirene.nl. Of tag ons: @ovirenehoornaar op Instagram of ‘Oranjevereniging Irene Hoornaar’ op 

Facebook.
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Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen?

In 1940 stond het gemeentehuis van Hoornaar op een andere plek dan dat het nu staat. 
Wat is het adres van het gebouw dat in die tijd het gemeentehuis was?

Wij wensen elkaar een fijne kerst. In Amerika wensen ze elkaar een Merry Christmas, 
maar hoe wensen de mensen op Hawaï elkaar een fijne kerst?

Op 26 februari 1986 werd de Elfstedentocht geschaatst. Onder welke naam nam (toen 
nog) prins Willem Alexander deel aan dit evenement?

Wat is de naam van de beeldhouwer van onze trots: Dirk IV?

Door de maatregelen rondom het Coronavirus, zijn veel pretparken in Nederland 
niet meer toegankelijk. Een van de bewoners in een bekend pretpark is al vele kilo’s 
afgevallen, doordat hij geen eten meer krijgt van de bezoekers. Wie bedoelen we?

Welke maand bedoelen we doorgaans als we het over de oogstmaand hebben?

Noem de vier hoofdgrachten van de Amsterdamse grachtengordel in alfabetische 
volgorde.
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Van welk lid van het Koninklijk Huis zien wij onderstaand de ogen? (antwoord: titel + 
voornaam)

Rond 1940 had Hoornaar drie bakkerijen. Noem de namen van de bakkerijen (zet de 
namen in alfabetische volgorde)

Hoe heten de logees van onderstaande boer? (zet de namen in alfabetische volgorde)

Naar wie is het kinderwetje uit 1874 genoemd? 

Wat is de benaming van de functie van degene die na de verkiezingen een kabinet 
vormt?
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Hoeveel verschillen zie je in onderstaande afbeeldingen?

Een postkantoor anders dan de balie in de Coop vinden we niet meer in ons dorp op 
dit moment. Rond 1940 was er wél een postkantoor. Wat is het huidige adres van het 
gebouw dat toen als postkantoor diende? 

Wie was van 2004 tot en met 2008 bondscoach van het Nederlands voetbalelftal?

Wie ontbreekt er op onderstaande foto?
Tip: neem een kijkje op de nieuwe website van Oranjevereniging Irene!
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In welk land hebben Willem-Alexander en Máxima in 2012 een vakantievilla gekocht?

Hieronder is een foto van de Brandweer Hoornaar uit 1960 opgenomen. Wie zie je in de 
afbeelding links onderin op de brandweerauto zitten?

Tijd voor een kleine activiteit tussendoor! We gaan lekker vouwen. Pak een vouwblaadje 
of knip een stukje papier vierkant. 

1. Leg een vierkant blaadje voor je. Vouw het papier dubbel van links naar rechts en 
weer terug.

2. Vouw de linker- en rechterrand naar de middenlijn.
3. Vouw het papier horizontaal precies in het midden naar achteren.
4. Vouw de punten linksboven en rechtsboven naar de middenlijn en weer terug.
5. Vouw de punten linksonder en rechtsonder van alleen de voorste laag naar de 

middenlijn en weer terug.
6. Pak van alleen de voorste laag de linkerhelft in het midden vast bij punt A. Vouw het 

papier dubbel naar linksboven langs de vouwlijn die gemaakt is bij het vierde punt en 
duw het papier weer plat.

7. Doe hetzelfde met de rechterhelft. Pak alleen de voorste laag in het midden vast bij 
punt A. Vouw het papier dubbel naar rechtsboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 
4 en duw het papier plat.

8. Pak de twee losse punten midden bovenaan en vouw deze tegelijk helemaal naar 
buiten. Duw het papier weer plat.

9. Keer het papier om van links naar rechts.
10. Herhaal stap 4 tot en met 8 aan deze kant van het werkstukje. Vouw de punten 

linksboven en rechtsboven van de voorste laag naar de middenlijn en weer terug.
11. Vouw de punten linksonder en rechtsonder naar de middenlijn en weer terug.
12. Pak van de voorste laag de linkerhelft in het midden vast bij Punt A. Vouw het papier 

dubbel naar linksboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 10 en dus het papier plat.
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13. Doe hetzelfde met de rechterhelft. Pak alleen de voorste laag in het midden vast bij 
Punt A. Vouw het papier dubbel naar rechtsboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 
10 en duw het papier plat.

14. Pak de twee losse punten midden bovenaan en vouw deze tegelijk helemaal naar 
buiten. Duw het papier weer plat.

15. Vouw de achterste helft van het papier omhoog.
16. Vouw de linker punt van de bovenste helft omhoog en de linker punt van de onderste 

helft omlaag.
17. Vouw de rechterpunt van de bovenste helft omlaag.
18. Vouw de punt omhoog en een klein beetje naar rechts.
19. Herhaal de laatste twee stappen voor de onderste helft. Vouw de rechterpunt 

omhoog.
20. Vouw de punt omlaag en een klein beetje naar rechts.
21. Vouw de linker rand van de bovenste helft en van de onderste helft naar de 

middenlijn.
22. Keer het papier om van onder naar boven.

Klaar! Wat heb je gemaakt?
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Welke drie schildersbedrijven waren er in Hoornaar gevestigd rond 1940-1950? 
(alfabetische volgorde)

Wie is volgens het spreekwoord koning in het land der blinden?

Zie onderstaande foto: wat vinden we nu op de plek waar de achterste koe ligt?
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Welke staat in de Verenigde Staten is het dunst bevolkt?

Welke landelijk bekende artiest trad in 1996 op tijdens de Hoornaarse jaarmarkt (waar 
ook ‘spacecake’ in de aanbieding was)?

Wie was vier jaar geleden de ‘hulpsint’ in Hoornaar?

Welke zoogdieren danken hun naam aan hun gebrul bij zonsopgang?

Wie heeft Nijntje getekend?

Anagram: een plaats in Zeeland: Red unaniem

Wat was er rond 1950 gevestigd op de plek waar nu De Ponderosa staat?

Welk instrument bespeelt Koningin Máxima?
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Leonardo ziet in Venetië 23 boten. Op 2 van deze boten varen 14 personen elk. Op 1/3 
van de overige boten varen 4 personen elk. Op de helft van de nog niet genoemde 
boten varen 3 personen elk. Alle overige boten bevatten 2 personen per boot. Hoeveel 
personen zitten er op alle boten bij elkaar?

Bij welk vak (benoem het cijfer) van onderstaande kaart ligt de plaats Giethoorn?

Bij welk vak (benoem het cijfer) van bovenstaande kaart ligt de plaats Oss?

Met welk persoonlijk voornaamwoord duidt de Koning zichzelf aan in wetten?

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51

52 53
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Het oranjebestuur van weleer. Voor welke uitgaansgelegenheid in Hoornaar poseren 
zij? (alleen de naam)

Wie is de man op de foto zonder hoed? (voor- en achternaam)

Wat was het beroep van de vijfde persoon van links op de foto?

Wat zijn de voor- en achternaam van de tweede persoon van rechts op de foto?

Hoeveel poten heeft een spin?

Wie was de scheidsrechter in de WK-finale tussen Nederland en Spanje in 2010?

Hoeveel gele kaarten werden er in de finale uit de vorige vraag uitgedeeld?
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Wat is de Nederlandse benaming voor onderstaand dier dat in Kenia geboren is?

Welke staat in Europa heeft het laagste geboortecijfer sinds 1929?

Welk bedrijf is onderstaand op de foto weergegeven?
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Welk dier staat symbool voor het Wereld Natuur Fonds?

Vorig jaar is er tijdens de aubade een nieuw lied gepresenteerd dat over Hoornaar gaat. 
Op welke wijs van welk bekend lied is het lied geschreven?

Wat is de titel van het lied?
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49 Maak onderstaande legpuzzel. Gebruik alle woorden één keer. Welk woord komt er te 
staan in de oranje vakjes?

K W IJ T

3 4 LEVER HIERNA

ALG ENIG MAGER IJSKOUD

ALT FLAP OPEEN KERVEL

DRA KWIJT STANK RONDTE

EER NEON STIER SERVET

ELS PLAS TIJDJE 7

KAF VLOK TREMA ETALAGE

KAR 5 6 GEMERKT

OMA DILLE BRAKEN LESSTOF

PIT EBBEN DOMWEG PAKSTRO

TAM ENGEL ELFTAL SNIJKANT

TOE ETHER GIETER VAARDIG

VER GELEI GRATIS
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Wie schreef de kinderboeken Pluk van de Petteflet en Jip en Janneke?

Waarmee ademen vissen?

Wat voor dier is Sebastiaan in de Disneyfilm ‘De kleine zeemeermin’? 

Welk dier verdedigt zichzelf met een stinkende vloeistof?

Hoe heet de mascotte van Landal Greenparks? 

Wie bouwde het orgel in de Hervormde Kerk in Hoornaar?

Uit welke plaats komt het bedrijf dat het kerkorgel bouwde?

Welke stad heet tijdens Carnaval ‘Kruikenstad’?

Wat halen bijen uit bloemen?
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59 Hoe heet het dwergenvolk dat voorkomt in het boek Sjakie en de chocoladefabriek van 
schrijver Roald Dahl?

Zo, dat was de laatste vraag. Nu kun je met de letterpuzzel op het antwoordenblad aan 
de slag.

Kun je er geen genoeg van krijgen? Dan is er ook nog de supperronde op de volgende 
pagina’s! Deze vragen staan los van de rest van de quiz. Onder de beste inzendingen 
verloten we een extra waardebon.
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SUPERRONDE

A

B

C

D

E

F

Hoornaar heeft veel bewoners met de voornaam ‘Jan’. Daarom zijn deze mensen in 
Hoornaar soms onder een andere naam bekend. Hoe komt Jan Dool aan de naam Jan 
Duck?

Op iedere playbackshow komt ‘Paradise by the dashboard light’ van Meat Loaf wel 
terug. Welk ‘Hoornaars duo’ deed met dit nummer mee aan de playbackshow tijdens de 
Feestweek van 2005?

Wat wordt er gemaakt van KitKats die in het productieproces kapot zijn gegaan?

Wat is de eerste zin van het refrein van het nieuwe aubadelied over Hoornaar?

Rond 1946-1947 is er op onze natuurplas De Donk een schaatswedstrijd gehouden. Tegen 
welke nationale topper duelleerde Jan de Reuver uit Hoogblokland? (achternaam)

Onderstaand hebben we een beschrijving opgenomen van een kind. Het kind heeft 
zojuist een bekende film gezien en vertelt daar het volgende over:
• De film speelt zich af in de natuur;
• De film gaat over een dier;
• De oom van het dier vermoordt de vader, omdat hij jaloers is.
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Sudoku! Welke getallen moeten op de oranje vakjes staan? (Van boven naar onder)

Tijdens de feestweek van 2015 was er een spel georganiseerd waarbij je in het dorp op 
zoek moest naar letters. Deze letters vormden samen een woord. Hoe heette dit spel?

Waar was het consultatiebureau van Hoornaar gevestigd rond 1950?
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